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צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות 
באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית( )הוראת שעה(, התש"ף-2020

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

מצרכים  מחירי  על  פיקוח  צו   - מקומית"  וברכבת  באוטובוסים  נסיעה  מחירי  "צו   .1
ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, 

התשס"ג-22003.

התשפ"ג  בטבת  ז'  יום  עד   )2020 בפברואר   2( התש"ף  בשבט  ז'  שמיום  בתקופה   .2 
)31 בדצמבר 2022( -

נוסע שהוא תושב אילת או חבל אילות, אשר הונפק לו באמצעות כרטיס הרב־קו   )1(
האישי שברשותו פרופיל "תושב אילת", והוא טס משדה התעופה רמון לנתב"ג, פטור, 
ביום הטיסה, מתשלום בעד הסדר נסיעה תקופתי יומי של אזורים 210, 221, 222, 223 
כהגדרתם בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית, ובלבד שטען את כרטיס 

הרב־קו כאמור בהסדר נסיעה זה בשדה התעופה רמון;

נוסע שהוא תושב אילת או חבל אילות, אשר הונפק לו באמצעות כרטיס הרב־קו   )2(
האישי שברשותו פרופיל "תושב אילת", זכאי לרכוש הסדר נסיעה מסוג חופשי תלת־

יומי בין הערים אילת ותל אביב, הכולל נסיעות באזורים 901 ו־210, במחיר של 100 
שקלים חדשים; לעניין זה, "הסדר נסיעה מסוג חופשי תלת־יומי" - כרטיס תקופתי 
לנסיעה חופשית התקף מיום הרכישה ועד 4:30 בבוקר של היום השלישי שלאחריו, 
מתחילת השירות ועד סיום השירות באזורים הכלולים בו, ומיועד לנסיעה באוטובוס, 

במוניות שירות שמכבדות כרטיס רב־קו וברכבת.

ג' בשבט התש"ף )29 בינואר 2020(
)חמ 3-2722-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  ' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב                          
שר האוצר                            שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )דמי נסיעה ברכבת( )הוראת שעה(, 
התש"ף-2020

ושירותים,  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  לחוק  12)א()1(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
התשנ"ו-11996, ובהמלצת ועדת המחירים לפי סעיף 13 לחוק האמור, אנו מצווים לאמור:

מצרכים  מחירי  על  פיקוח  צו   - מקומית"  וברכבת  באוטובוסים  נסיעה  מחירי  "צו   .1
ושירותים )מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית(, 

התשס"ג-22003.

התשפ"ג  בטבת  ז'  יום  עד   )2020 בפברואר   2( התש"ף  בשבט  ז'  שמיום  בתקופה   .2 
)31 בדצמבר 2022( - 

הגדרה

הוראות מיוחדות 
לעניין תושבי אילת 

וחבל אילות

הגדרה

הוראות מיוחדות 
לעניין תושבי אילת 

וחבל אילות

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 964.  2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

ק"ת התשס"ג, עמ' 964.  2
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נוסע שהוא תושב אילת או חבל אילות, אשר הונפק לו באמצעות כרטיס הרב־קו   )1(
האישי שברשותו פרופיל "תושב אילת", והוא טס משדה התעופה רמון לנתב"ג, פטור, 
ביום הטיסה, מתשלום בעד הסדר נסיעה תקופתי יומי של אזורים 210, 221, 222, 223 
כהגדרתם בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית, ובלבד שטען את כרטיס 

הרב־קו כאמור בהסדר נסיעה זה בשדה התעופה רמון;

נוסע שהוא תושב אילת או חבל אילות, אשר הונפק לו באמצעות כרטיס הרב־  )2(
חופשי  מסוג  נסיעה  הסדר  לרכוש  זכאי  אילת",  "תושב  פרופיל  שברשותו  האישי  קו 
תלת־יומי לנסיעה בקווי "אגד" בין הערים אילת ותל אביב הכולל נסיעות באזורים 
901 ו־210 כהגדרתם בצו מחירי נסיעה באוטובוסים וברכבת מקומית, במחיר של 100 
נסיעה  הסדר   - תלת־יומי"  חופשי  מסוג  נסיעה  "הסדר  זה,  לעניין  חדשים;  שקלים 
השלישי  היום  של  בבוקר   4:30 ועד  הרכישה  מיום  התקף  חופשית  לנסיעה  תקופתי 
שלאחריו, מתחילת השירות ועד סיום השירות באזורים הכלולים בו, ומיועד לנסיעה 

באוטובוס, במוניות שירות שמכבדות כרטיס רב־קו וברכבת.

ג' בשבט התש"ף )29 בינואר 2020(
)חמ 3-2722-ת2(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  ' ץ י ר ט ו מ ס ל  א ל צ ב                          
שר האוצר                            שר התחבורה והבטיחות בדרכים 

הודעת האפוטרופוס הכללי )סדרי דין וביצוע(, התש"ף-2020

וביצוע(,  דין  )סדרי  הכללי  האפוטרופוס  לתקנות  41א)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ח-11978 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב שינוי המדד כאמור בתקנה 41א)א( לתקנות, השתנו הסכומים הנקובים בתקנות   .1
 16א, 31)ב( ו–38)א()2( לתקנות, ונוסחן של התקנות האמורות, מיום ד' בטבת התש"ף

)1 בינואר 2020(, הוא כדלהלן:

)1( תקנה 16א -

16א. לעניין סעיף 9)ג()2( לחוק, מכירת נכס ששוויו המוערך 
עולה על 90,120 שקלים חדשים טעונה אישור מראש 

של בית המשפט.";

"אישור מכירת נכס

)2( תקנה 31)ב( -

 90,120 על  עולה  שאינו  בסכום  הכספי  בדוח  התקבולים  כלל  ")ב( הסתכמו 
שקלים חדשים, רשאי האפוטרופוס הכללי להגיש את הדוח הכספי בלא אישור 

של רואה חשבון כאמור.";

)3( תקנה 38)א()2( -

")2( הסמכות להחליט על כל עסקה בנכסים שערכה המוערך עולה על 90,120 
שקלים חדשים;".

כ"ה בטבת התש"ף )22 בינואר 2020(
)חמ 3-218-ת2(

י ב ק ע י ל  ג י ס  
האפוטרופסה הכללית   

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ח, עמ' 1600; התשע"א, עמ' 164; התשע"ט, עמ' 2204.  1
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הודעת התעבורה )תוספת אגרה בעבור תאגיד השידור הישראלי(, 
התש"ף-2020 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84 לפקודת התעבורה1, אני מודיעה לאמור: 

בהתאם להוראות סעיף 84 לפקודת התעבורה ועקב שינוי המדד שהיה ידוע ביום ד'   .1
 בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ד בטבת התשע"ט

)1 בינואר 2019(, יהיה הסכום הנוסף לאגרת רישיון רכב מנועי, בעבור תאגיד השידור 
הישראלי, בסך של 156 שקלים חדשים מיום ז' בניסן התש"ף )1 באפריל 2020(.

ז' בשבט התש"ף )2 בפברואר 2020(
)חמ 3-83-ת2(

ל י י א ר  נ ר ט ן  ר ק  
המנהלת הכללית של משרד התחבורה  

והבטיחות בדרכים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 758; התשע"ד, עמ' 812; ק"ת התשע"ט, עמ' 2296.  1

תוספת אגרה בעבור 
תאגיד השידור 

הישראלי
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